
 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso de tomada de posse da Administradora do Banco de Cabo 

Verde, Antónia Lopes, Praia, 21 de Novembro de 2018  
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Senhor Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, 

Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, 

Senhores Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do 

Conselho Consultivo do Banco de Cabo Verde, 

Senhor Auditor Geral do Mercado de Valores Mobiliários, 

Senhores Representantes das Instituições Financeiras, 

Senhor Diretor Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério das 

Finanças, 

Senhores Diretores, Assessores e Coordenadores do Banco de Cabo Verde, 

Ilustres Convidados, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

  

Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a confiança em mim depositada pelo 

Governo para integrar o Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde. 

Constitui uma grande honra e responsabilidade desempenhar tão altas funções 

numa instituição de referência e de excelência como o Banco de Cabo Verde, da 

qual muito me orgulho de fazer parte. Na verdade, este é mais um momento 

especial na minha trajetória profissional. 

Aproveito, também, o ensejo para pessoalmente sublinhar o reconhecimento ao 

Governo pela nomeação de uma mulher, quadro do Banco de Cabo Verde, para 

integrar o seu Conselho de Administração. Julgo tratar-se da terceira mulher em 

mais de 40 anos da vivência da instituição. Quiçá, um caminho para uma 

paridade de género nesse Órgão, paridade essa, por vezes, rara em funções de 

topo, nomeadamente no setor financeiro.   

 

Recebo esta missão, também, como uma homenagem e reconhecimento do 

espírito de dedicação, de entrega e de excelência dos colaboradores do Banco de 
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Cabo Verde. Quero, pois, agradecer àqueles, que, direta ou indiretamente, me 

ajudaram a crescer e a construir esta carreira, da qual muito me orgulho. 

Costumo dizer que não poderia ter sido mais oportuno o momento em que iniciei 

o meu percurso profissional nesta instituição, já lá vão vinte e seis anos. O Banco 

de Cabo Verde abraçava então mais um desafio. Preparava-se para desafetar as 

funções comerciais e de desenvolvimento, com a criação de um sistema bancário 

de dois níveis, passando a exercer exclusivamente funções de Banco Central, 

com responsabilidades acrescidas no domínio da supervisão e controlo das 

diversas instituições que atuam nos mercados monetário e financeiro, incluindo o 

sector segurador e o mercado de capitais. 

Com efeito, o Banco de Cabo Verde viu-se, desde a sua criação, confrontado 

com grandes desafios, sendo o primeiro com a criação do Escudo Cabo-verdiano, 

e em consequência a necessidade de implementar uma política monetária e 

cambial orientada para a estabilidade da moeda nacional e dos preços, que viria a 

culminar com a fixação da paridade do escudo ao euro em 1998.  

Não seria demais repetir que as transformações no quadro institucional que se 

vêm registando no sistema financeiro desde o impacto da crise de 2007/08 

conduziram à alteração da cultura prevalecente até então no sector financeiro, 

sustentada pela fragilidade da regulação dos mercados e atores financeiros, bem 

como na autorregulação dos operadores financeiros.  

Essa alteração de cultura e dos respetivos enquadramentos regulatórios trouxe 

uma mudança de paradigma no que respeita às funções dos bancos centrais. Em 

consequência, depois da crise, a manutenção da estabilidade dos preços deixa de 

ser a única principal preocupação dos bancos centrais, os quais passaram a 

preocupar-se também com o crescimento económico e o emprego, e a ser 

obrigados a reforçar a supervisão, de modo a preservar a estabilidade do sistema 
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financeiro, bem como o controlo dos desvios comportamentais das instituições 

financeiras.  

É neste contexto que, tendo sempre presente a missão institucional, de assegurar 

a manutenção da estabilidade dos preços e garantir um sistema financeiro sólido 

e eficiente, aliada a uma visão de futuro ancorada no reconhecimento interno e 

internacional, como um banco central credível, as orientações do Conselho de 

Administração firmadas no plano estratégico do Banco de Cabo Verde vigente 

assentam em: 

 Desenvolver e reforçar a capacidade de regulação e supervisão do 

sistema financeiro nacional; 

 Melhorar a capacidade de intervenção do Banco de Cabo Verde, 

enquanto autoridade monetária e cambial; 

 Promover a sustentabilidade da paridade do Escudo/Euro; 

 Modernizar o sistema de pagamentos; e 

 Melhorar a Governança Corporativa. 

 

Permitam-me destacar algumas dessas linhas de orientação: 

No quadro do desenvolvimento e reforço da capacidade de regulação e 

supervisão, foram publicados, em 2014, dois importantes diplomas estruturantes 

para o Sistema Financeiro Cabo-Verdiano: a Lei de Bases do Sistema Financeiro 

e a Lei das Atividades e das Instituições Financeiras.  

Os pilares da regulamentação assentam na promoção da confiança, solidez e 

estabilidade do sistema financeiro, de modo a favorecer a eficiente captação de 

poupanças e a promoção do desenvolvimento económico. Para tanto, é 

necessário assegurar um nível elevado de capitalização das instituições 
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financeiras que integram o sistema financeiro, uma supervisão eficaz por parte 

das autoridades competentes, tanto ao nível prudencial como comportamental, e 

uma livre e sã concorrência nos mercados, baseada na divulgação, pelas 

instituições financeiras, de informação tempestiva, exata, comparável e credível. 

Sem descurar de outros aspetos, cumpre-me enfatizar que a nova regulamentação 

trouxe novos poderes ao Banco de Cabo Verde, designadamente no âmbito da 

gestão de crises bancárias, e instituiu um sistema de garantia de depósitos e 

consequentemente tornaram-se maiores os desafios e as exigências.  

Não poderia deixar de mencionar, até pela parte que me toca, o importante papel 

do Banco de Cabo Verde na promoção e desenvolvimento do sistema de 

pagamentos. Não há desenvolvimento económico sem um sistema financeiro 

desenvolvido e estável. E não existe um sistema financeiro estável sem um 

sistema de pagamentos seguro e eficiente.  

Neste domínio, o Banco de Cabo Verde e as instituições participantes nos 

diferentes sistemas de pagamentos cabo-verdianos estão confrontados com 

desafios vários que merecem particular atenção. Em primeiro lugar, no âmbito da 

implementação de novos meios de pagamento, nomeadamente da oferta de 

pagamentos em tempo real e de pagamentos instantâneos.  

Em segundo lugar, no quadro da reforma regulatória do sistema de pagamentos 

cabo-verdiano, no qual se antevê para breve, a publicação de três importantes 

diplomas: i) o regime jurídico do sistema de pagamentos cabo-verdiano; ii) o 

regime jurídico das instituições de pagamento e das instituições de moeda 

eletrónica, bem como; iii) o regime jurídico dos serviços de pagamento e da 

moeda eletrónica. Com a publicação dos referidos diplomas, e face à importância 

dos serviços e sistemas de pagamento para a economia cabo-verdiana, novos 

desafios de regulamentação se perspetivam para o Banco de Cabo Verde.  
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Por último, é importante referir a entrada de novos payment processors, as novas 

tecnologias de pagamento (internet e telemóvel) e a inovação crescente no 

mercado de pagamentos de retalho, que irão demandar um reforço do papel do 

Banco de Cabo Verde na superintendência do sistema de pagamentos cabo-

verdiano, com especial atenção aos mecanismos de controlo de risco nesses 

sistemas.  

De facto, hoje em dia, é impensável o funcionamento de uma economia moderna 

sem um sistema de pagamentos eletrónico. 

O desafio da estabilidade do sistema financeiro também passa pela melhoria do 

grau de literacia económica e financeira da sociedade cabo-verdiana, no quadro 

de uma estratégia nacional que a um só tempo promova a inclusão e educação 

financeira da população, com vista a promover a adoção de comportamentos 

responsáveis e assegurar uma decisão livre e esclarecida pelos adquirentes de 

produtos e serviços financeiros, de forma a fomentar o seu bem-estar. 

No âmbito da Governança Corporativa afigura-se importante o desenvolvimento 

das funções gestão de risco e compliance, funções essas que sairão reforçadas 

com a implementação do novo regulamento orgânico interno, recentemente 

aprovado. A promoção e a defesa da transparência e accountability, em linha 

com as melhores práticas internacionais, continuam a merecer, certamente, uma 

atenção especial. 

Como já referi, o Banco de Cabo Verde está confrontado, como no passado, com 

um conjunto de desafios que, uma vez mais, põe à prova a capacidade do seu 

Conselho de Administração e de todos os seus colaboradores.  

Não poderei terminar sem antes dirigir uma palavra de reconhecimento ao 

membro cessante do CA, Dr. Osvaldo Lima, e do qual o Banco espera continuar 

a contar com o seu brilhante contributo técnico. Aos meus colegas e 
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colaboradores pelo rigor técnico e profissional, sem negligenciar a relação 

humana, com quem tive e vou continuar a ter o privilégio de trabalhar.  

A competência e a dedicação para assumirmos os desafios com que nos 

confrontamos serão a mais forte garantia do sucesso coletivo que almejamos. 

Estejam cientes que continuarei a privilegiar o trabalho em equipa. 

Estou certa de poder contar com o apoio dos restantes membros do Conselho de 

Administração, de todos os colaboradores do Banco de Cabo Verde e de 

continuar a beneficiar da valiosa cooperação do sistema financeiro e de demais 

entidades com quem o Banco de Cabo Verde se relaciona.  

Perante os Senhores Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e 

Governador do Banco de Cabo Verde, assumo aqui o firme propósito de 

continuar a trabalhar com empenho, lealdade e dedicação totais ao serviço do 

interesse público, desta forma contribuindo, por um lado, para o fortalecimento e 

estabilidade do sistema financeiro do país e, por outro, para que o Banco de Cabo 

Verde continue a ser uma instituição de referência no país, no contexto regional e 

internacional. 

Uma palavra de apreço ainda a todos aqueles que contribuíram para o 

crescimento e desenvolvimento do Banco de Cabo Verde, particularmente aos 

nossos colegas reformados, pelos anos de dedicação a esta instituição. 

Um bem-haja. Muito Obrigada. 

Antónia Lopes, 21 de novembro de 2018.   


